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Meclisi 1593 sayrh lJmumi Hrfzrssrhha Kanunu,nun

23.
Fuat ATIK bagkankprnda, COVID-19 tedbirleri hususuncla olaEantistii

Covid-19 salgrnr ile miicadele kapsamrnda toplumun sa$h[rrn korumak, salgrrun yayrlm
htzrnt kontrol altrnda tutmak ve kamu drizeni agrsrndan olugturdu$u riski ycinetmek, sosyal
izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi n<orumak amat:ryla pe,k gok tedbir kara' almarak
uygulamaya ge girilmektedir.
Bilindifii izete, Cumhurbagkanhfr Kabinesinin 1 Malt 2021 tarihli toplantrsimda alnan
kararlarla kontrollii normalleqme dcinemi olarak acllandrrrlan, illerin belirlenmig kriterler
dofirultusunda dtigtik, orta, yliksek ve gok yiiksek riskli olarak 4 gruba ay'lc1gr ve il bazl
tedbirlerin de bu risk gruplartna gore belirlendigi yeni bir stir.ece girilmigtir.
Bu doErultuda salgrnla rn'i.icadele srirecinde alman ttim tedtrirlerde gciz on1inde tutulan
iiretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamamasr ilkesi agrsrnclan cinem arz eden ulagrm
faaliyetlerinde etkinlifiin sa[lanmasr ve seyahat edenlerin ma[duriyet yaqamamasr amacryla;

igigleri Bakanhfrnrn 08.03.2021 tarihli ve "Toplu Tagrrna T'edbirleri,, konulu yazNrna
istinaden;

1) Yolcu taqrmacrh[r .flaaliyeti gergeklegtirmek iizere Ulaqtrnna ve Altyapr Bakanlfrnca
dtizenlenen Bl, 82, Dl, D2 ve D4 yetki belgesi eki tagrt belgesincle kayrth olan

2)

tagrtlarda, bagta HES kodu sorgulanmasr zorunlu.lulu olnrak uzerc Sa[hlc Bakanllr
Covid-19 Salgrn Yclnetimi ve QahgnLa Rehberinde belirtile:n tedbirlere uymak kaydryla
ruhsatlarrnda belirtilen yolcu kapasitesi orarunda yolcu lcabul edilebilmesine,

Terminal ve gar binalarrnda bulunan yeme-igrne (Jokanta, restolan, kafbterya, pastane
vb.) yerlerinin, Sa[hk Bakanh[r Covid-19 Salgrn Yonetimi ve
Qahgma l{ehberinde yer
alan tedbirlere uymak kaydryla igigleri Bakanhgrnrn 30.11.2020 tarih ve 20076 sayit
Genelgesi ve 03.03.2021 tarih ve 3i668 sayrh G,:nelgesi ile getirilen agrhg-kapanrg
saatlerine ba[h olmaksrzm igyeri agma ve gahgrna ruhsatlarrnda belirtilen cahsma
saatlerine uygun gekilde faaliyet gosterebilmelerine,,

Uygulamada herhangi bir aksakhfia meydan verilmemesine ve mafduriyete neden
olunmamastna, altnan kararlata uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha trlanununun ilgili maddeleri
gerelince idari iglem tesis edilmesine ve konusu sug tegkil eden dar.ranrgJara iligJ<i' Ti.irk
Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmaslna,
Oy

birli[iyle karar verilmigtir.
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